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Abstract  

One of the factors effective on the performance improvement is organizational 

culture, especially ambidextrous organizational culture, because we might facilitate 

the changes and establish new orientations in the organizations through culture. The 

purpose of this study was to investigate the role of strategic ambidextrous 

organizational decisions and orientations in biotechnology companies. This study 

was a descriptive survey, and data was collected through questionnaires. The 

statistical population of the study was comprised of the biotechnology companies of 

Iran. As a result of the nature of this study, only productive and industrial companies 

were taken into account. A sum of 97 questionnaires were filled by and collected 

from the top managers of these companies. In order to inspect the research 

assumptions, the partial least squares method approach to structural equation 

modeling was employed using Smart PLS software. The findings of the study 

indicated that ambidextrous culture has a direct role in the organizational 

performance; enhances this role through organization’s ambidexterity, ambidextrous 

strategic orientation, and ambidextrous strategic decisions; and leads to the 

improvement of organizational performance.   
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 سازمانی: عملکرد و دوسوتوان سازمانی فرهنگ ةرابط بررسی
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 ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه مدیریت، گروه دانشیار .1

 کار دانشگاه تهران، تهران، ایرانودانشجوی دکترای مدیریت کسب .2
 ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه تکنولوژی مدیریت دکترای دانشجوی .3

 (11/08/1400 پذیرش: تاریخ ـ 03/06/1400 دریافت: )تاریخ

 چکيده

 اهـر   با زیرا .است دوسوتوان سازمانی فرهنگ خاص طور به و سازمانی فرهنگ عملکرد بهبود در گذارتأثیر های همؤلف از یکی
 بررسـی  حاضـر  پژوهش هدف کرد. پایدار سازمان در را جدید های گیری جهت و تسهیل را تغییرات توان می سادگی به فرهنگ
 و کاسـتراتژی  هـای  گیـری  جهـت  و تصـمیمات  نقـش  گرفتن نظر در با سازمانی عملکرد بر دوسوتوان سازمانی فرهنگ نقش

 طریـ   از ها داده و است پیمایشی نوع از توصیفی پژوهش روش .بود دارویی فناوری زیست های شرکت در سازمانی دوسوتوانی
ـ  کشور دارویی زیست های شرکت پژوهش آماری ةجامع .است شده گردآوری پرسشنامه  پـژوهش  ماهیـت  بـر  مبتنـی  کـه  دوب

 منظور به د.ش آوری جمع ها شرکت این ارشد مدیران توسط پرسشنامه 97 تعداد .بودند توجه مورد صنعتی و تولیدی های شرکت
 Smart افـزار  نـر   در جزئی مربعات حداقل روش رویکرد با ساختاری معادالت سازی مدل روش از پژوهش فرضیات بررسی

Pls عملکـرد  بـر  مستقیم نقش بر عالوه ،دوسوتوان فرهنگ دهد می نشان پژوهش از آمده دست هب های یافته شد. گرفته بهره 
 ایـن  ،گـذارد  مـی  سـازمان  استراتژیک های گیری جهت و دوسویه استراتژیک تصمیمات و دوسوتوانی بر که یتأثیر با ،سازمان
 د.شو می سازمان عملکرد ارتقای به منجر و کند می تقویت را نقش
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 مقدمه

 یارتقا طریق از پایدار رقابتی مزیت ایجاد با تا دنا تالش در ها سازمان رقابتی، فضای در ،امروزه

 عملکارد  دهناد   انطباا   نوظهاور  تغییارا   باا  را خود و یابند دست رونق به سازمانی عملکرد

 شا   بادون  و است مدیریتی های پژوهش در بحث مورد های سازه ترین مهم از یکی سازمانی

 همکااران  و )ابازری  آیاد  می حساب به تجاری های شرکت در موفقیت سنجش معیار ترین مهم

 کاه  اسات  ساازمانی  فرهنا   دارد تاثییر  ساازمان  عملکارد  بار  که موضوعاتی از یکی  (1388

 اعضای مشترک رفتارهای و ،اه نگرش ها، ارزش نظرها، انتظارا ، از پیچیده الگویی ةدهند نشان

 گااارد   مای  تثییر سازمان های جنبه ةهم بر و یابد می تکامل زمان طول در که است سازمان ی 

 اهرمای  سازمان فرهن  زیرا  است عملکرد بر سازمانی فرهن  مثبت تثییر  ةدهند نشان مطالعا 

 است  سازمان عملکرد افزایش و سازمانی رفتار تقویت برای مناسب

 اکتشاا،،  و بارداری  بهاره  یعنای  ،وکاار  کساب  فضای در موضوع دو اهمیت به توجه با

 هار  اکتشاا،،  و بارداری  بهره است  شده مطرح 1سازمانی دوسوتوانی نام به جدیدی مفهوم

 مفهاوم   (Chou & Steven 2016) هساتند  ها بنگاه رقابت برای فرد منحصربه ییراهبردها ،دو

 ،متاوازن  طاور  به ،سازمانی ناسازگار هد، دو به توجه ایبر سازمان توانایی به دوسوتوانی

  (Junni et al. 2013) دارد اشاره

 فرهن  خاص طور به و سازمانی فرهن  عملکرد بهبود در گاارتثییر های همؤلف از یکی

 و تساهیل  را تغییارا   تاوان  مای  ساادگی  به فرهن  اهرم با زیرا  است 2دوسوتوان سازمانی

 حااکم  ساازمان  در مناساب  فرهنگای  اگار  کرد  پایدار سازمان در ار جدید های گیری جهت

 شاود   عملکارد  بهباود  موجاب  دوساوتوانی  بعاد  دو بار  ایرگااری طریق از تواند می باشد،

 ساازمان  در شاود  باعاث  ارشاد  مادیران  بار  گاااری تثییر باا  تواند می فرهن  این همچنین

 فعلای  وضاعیت  و آتای  روناد  یاان م تعادل ایجاد و بستان بده بر مبتنی اتخاذشده تصمیما 

 .(Lin et al. 2011) دشو می یاد 3دوسویه استراتژی  تصمیما  به آن از که باشد شرکت

                                                                                                                   
1. organizational ambidexterity 

2. ambidextrous organizational culture 

3. ambidextrous strategic decisions 
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 دوساوتوانی،  های نظریه و راهبردی فرایندهای خصوص در شده مطرح نظریا  بر مبتنی

 فرهنگای  ساازوکارهای  ةدهناد  نشاان  1اساتراتژی   گیری جهت که دشو می استنباط طور این

 نوآوراناه  دوساوتوانی  و دوساوتوانی  بار  مبتنی تصمیما  میان ةرابط در که است شدهااجر

 بخشای  و شاوند  می واقع ارشد مدیریت ذهنی ساختار در راهبردی های گیری جهت ند مؤیر

 ها ارزش اساس بر ،ارشد مدیران ( Marinova et al. 2008) ندا بنگاه ی  سازمانی فرهن  از

 را کارکناان  خاود  ةنوبا  به و کنند می اجرا و تعیین را ها گیری جهت ،قبلی ةتجرب و باورها و

 & Gibson) دنا کن مای  راهنماایی  متعاار   وظاای   و شخصای  های قضاو  عمالا هنگام

Birkinshaw 2004)  ،ناوآوری  رفتارهاای  تاا  دشاو  اجرا باید راهبردی گیری جهت بنابراین 

 مانناد  ،بارداری  بهاره  بار  مبتنای  ناوآوری  رفتارهاای  و ناوآوری  گیری جهت مانند ،اکتشافی

 هاای  ناوآوری  زماان  هام  ةتوساع  برای  (Olson et al. 2005) یابد توسعه هزینه، گیری جهت

 هام  باا  خاص یارتباط دارای که دارند وجود راهبردی گیری جهت دو تدریجی، و ناپیوسته

 گیاری  جهات  ( O'Reilly et al. 2013) هزیناه  گیاری  جهات  و ناوآوری  گیری جهت هستند:

 جهات  در باودن  بااز  و گشاودگی  به ،بنگاه ی  فرهن  از ای جنبه منزلة به ،جدید نوآوری

 طریاق  از رقاابتی  مزیات  بازساازی  و ایجاد موجب که دارد اشاره یهای ایده دریافت و ارائه

 کاه  اسات  نآ مساتلزم  نوآوری به متوازن رویکرد د شو می ناپیوسته و رادیکال های نوآوری

 در کاارایی  ارتقاای  موجاب  کاه  ،محور هزینه استراتژی  دیدگاه ایاجر ضمن ارشد مدیران

 محصاول  اا  باازار  هاای  موقعیت برداری بهره از ،زمان هم شود، می تثمین ةزنجیر اجزای همة

  (Olson et al. 2005) کنند پشتیبانی موجود

 توافاق  بر مبتنی تصمیما  و سازگاری تطبیق برای ارشد مدیران توانایی به یدوسوتوان

 کناد   مای  تعیاین  را هاا  آن های گیری جهت مدیران استراتژی  تصمیما  همچنین دارد  یازن

 به بیشتری سرعت با بتواند تا شود می سازمان تقویت موجب سازگاری بر مبتنی تصمیما 

 Im et) کشد می چالش به را قدیمی های شیوه و دهد نشان واکنش ای وظیفه محیط تغییرا 

al. 2008 ) مساتمر  پیگیاری  موجب که کنند می تثکید اهدافی و ها ارزش روی دارش مدیران 

                                                                                                                   
1. strategic orientation  
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 اهادا،  تحقاق  دنباال  به کارکنان دیگر، سوی از شود  می سازمان بلندمد  بقای و نوآوری

 راهکارهاای  هاا  آن کنناد   مای  رفتار مرتبط های ارزش با مطابق و هستند سازگاری بر مبتنی

 در و کنناد  برخاورد  باازتر  یشاکل  باه  دجدیا  هاای  ایاده  باا  تاا  کنناد  مای  تجربه را جدید

 تصامیما   اساس این بر   (O'Reilly et al. 2013) هستند دیگران از یادگیری جویو جست

 گاارد  می ایر دوسویه های گیری جهت روی استراتژی 

 هاای  ساازمان  جدیاد  ةهازار  در کاه  یاابیم  میدر جهان بزرگ تولیدی های شرکت ةمطالع با

 هزیناه  صار،  نظار  از و ،گاوتر  پاسا   کارآمادتر،  گراتار،  مشاتری  یرتر،پاا  انعطا، باید تولیدی

 برای بتوانند و دننک بهینه را خود عملکرد تا باشند بیشتری ةافزود ارزش دارای و تر جویانه صرفه

 دهاد  مای  نشاان  نیز دوسوتوانی تحقیقا  از اصلی فر  بجنگند  جهانی اقتصاد در رشد و بقا

 صانعت  .(O'Reilly et al. 2013) باشاند  داشاته  بهتری عملکرد نندتوا می دوسوتوان های سازمان

 کاه اسات   کوچا   اقتصاادهای  کار به آغاز برای جااب محور دانش بخش ی  فناوری زیست

 آن تنیدگی درهم دلیل به، دارو صنعت  (Chen 2012) ندکن ایجاد باال ارزش با صنایع خواهند می

 پیچیده دارویی محصوال  تولید یندهایافر و است ربرخوردا ویژهی اهمیت از جامعه، سالمت با

 در دارویی زیست محصوال  انگیز شگفت رشد  (1397 همکاران و )الیاسی هستند تخصصی و

  ایران داروی زیست صنعتِ حوزه این در فعال شرکت چندین ظهور و دهه دو از کمتر طی ایران

 همکااران  و )تسالیمی  اسات  کرده تبدیل موضوع اینمطالعة  برای غنی و جااب موردی به را

 زماان  هم توجه ،محور فناوری و پیچیده ةحوز ی منزلة  به ،زیستی داروهای صنعت در  (1397

 است  برخوردار زیادی اهمیت از برداری بهره و اکتشا، به

 بار  دوساوتوان  ساازمانی  فرهنا   نقاش  بررسای  حاضار  پژوهش هد، ،اساس این بر

 اساتراتژی   تصامیما   و هاا  گیاری  جهات  نقاش  گرفتن نظر در با است، سازمانی عملکرد

  کشور زیستی دارویی های شرکت در سازمانی دوسوتوانی و دوسویه

 تحقيق ةپيشين و نظري مباني
 سازماني عملکرد

 یارتقاا  طریاق  از پایادار  رقاابتی  مزیات  ایجاد با ندا تالش در وکارها کسب رقابتی، فضای در
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 همکااران  و )سانجقی  دهند انطبا  نوظهور تغییرا  با ار خود و یابند رونق سازمانی عملکرد

 در را اطالعااتی  که است غیرمالی و مالی های شاخص از ای مجموعه سازمان عملکرد ( 1390

 واقاع  در ( Gavrea & et al. 2011) دهاد  مای  ارائاه  نتایج و اهدا، به دستیابی میزان خصوص

 دساتیابی  میزان گیری اندازه برای است ریمعیا چندبعدی، ةساز ی مثابة  به ،سازمانی عملکرد

 ساازمان  ایربخشی و کارایی ةوسیل به تواند می که شده تعیین اهدا، بر اقدام ی  مؤیر و خوب

 تحقیقاا   در  (Anwar & Abdullah 2020) شاود  سانجیده  ساازمانی  اهادا،  به دستیابی در

 ایربخشای  بیرونای  هاای معیار ، (،2005) 1دیوینی و همکاران تحقیق تحقیق همچون ،مختل 

 تقسایم  انساانی  مناابع  عملکارد  و ،مالی عملکرد بازار، عملکرد کلی ةحوز سه به سازمان ی 

  است گرفته قرار توجه مورد سازمانی عملکرد ابعادمثابة  به نیز پژوهش این در که دشو می

 دسات  باه  بارای  رقابات  ةعرصا  در هاا  شرکت جهان سرتاسر در امروزه :بازار عملکرد

 باه  نسابت  را خود محصوال  فروش سهم بتوانند تا کنند می تالش بیشتر بازار سهم نآورد

 هاای  شااخص  ساازمانی  عملکارد  های شاخص از بخشی مالی: عملکرد .دهند افزایش رقبا

 در ساهامداران  مالی های هد، به شرکت که است میزانی یا درجه مالی عملکرد است  مالی

 :انسرانی  منراب   عملکررد  ( 1397 همکاران و )الیاسی آید می نائل آنان یرو  افزایش جهت

 منجار  بینای  واقاع  و فردی رشد به که افراد نگرش و ها توانایی ةتوسع یندافر با است مرتبط

  ةسارمای  عوامال  ساازد   بارآورده  را ساازمان  اهدا، تا کند کم  فرد به تواند می و شود می

 عملکرد و بازار عملکرد بر مستقیم انندتو می ،کارکنان ةانگیز و رضایتمندی همچون ،انسانی

  (1394 همکاران و )مرادی باشند گاارتثییر مالی

 نوآوري دوسوتواني

 مبناای  بر یادگیریمباحث  در (1991) 3مارچ و (1967) 2دانکن بار اولینرا  دوسوتوانی مفهوم

 یاا  رداریبا  بهاره  هاای  تواناایی  بر تمرکز به ها شرکت داد می نشان کهکردند  مطرح مشاهداتی

 دنباال  باه  ماد   کوتاه عملکرد است ممکن برداری بهره بر صر، تمرکز دارند  تمایل اکتشا،

                                                                                                                   
1. Devinney et al 

2. Duncan 

3. March 
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 اسات  ممکان  ساازمان    چاون کناد  ایجاد تقاضا بدون توانایی مشکل تواند می اما  باشد داشته

 بار  انادازه  از بایش  تمرکاز  متقاابالا  و دهد نشان واکنش محیط تغییرا  به کافی طور به نتواند

 اماا  ؛بخشد بهبود را خود دانش ةپای تا کند کم  سازمان به تواند می جدید های فرصت کش 

 Benner & Tushman) کناد  مای  دچاار  حاصل بی تغییر و تحقیق پایان بی ةچرخ به را سازمان

 ناوآوری  پیگیاری  زماان  هام  توانایی را سازمانی دوسوتوانی (1996) 1اریلی و تاشمن .(2003

 در چندگاناه  متناقض های گروه در ها فرهن  و فرایندهاو  ساختارها برای ناپیوسته و افزایشی

در ساال   2جانسن و همکاران  کردند تعری  ،است نیاز ها آن بقای برای که ،مشابه های شرکت

-هدوگانا منزلة  به اکتشا، و برداری بهره ازکلی  طور به (1991) مارچ کار دادن ادامه با، 2015

 اناد  کرده استفاده بنگاهی درون سطح یا بنگاه، سطح وکار، کسب احدو سطح در دوسوتوانی ی

(Jansen et al, 2015)  و 4لاین  م  و 2008 سال در 3بیرکینشاو و ریچ های پژوهش به توجه با 

 دوساوتوانی  بعاد  ساه  قالاب  در دوساوتوانی  ،تحقیقاا   ساایر  و 2020 ساال  در شهمکاران

 پاژوهش  در کهاست  بررسی قابل دوسوتوانی( ریتمدی )یا 7مدیریتی و ،6ای زمینه ،5ساختاری

 اند  گرفته قرار توجه مورد ابعاد این نیز حاضر

 میاان  ارتبااط  برقاراری  در ساازمان  تواناایی  را سراتاار   دوسرتوتانی  (1976) دانکن

 کاه  ای گوناه  باه ؛ کند می تشریح دوگانه ساختارهای ایجاد با متناقض تقاضاهای مدیریت

 دوستوتانی ایجااد  دارند  تمرکز کاوش بر دیگر واحدهای و برداری بهره بر عملیاتی واحد

 کال  در سازگاری قابلیت و هماهنگی دادن نشان برای را کارکنان رفتاری قابلیت ا  زمینه

 عنااوین  باا مباحث پیشاین   در مدیریای دوستوتانی دهد  می افزایش وکار کسب واحد ی 

 مباحاث  در اسات   شده مطرح نیز ریرهب دوسوتوانیو  گیری تصمیم ریس  دوسوتوانی

 کارد   اشااره  دوساوتوان  های سازمان ایجاد در ارشد مدیران نقش به توان می دوسوتوانی

                                                                                                                   
1. Tushman,  & O'Reilly 

2. Jansen et al 

3. Raisch &  Birkinshaw 

4. Maclean 

5. structural characteristics 

6. contextual characteristics 

7. managerial characteristics 
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 & Raisch) دارناد  دوساوتوانی  ارتقاای  و ایجااد  در مهمای  نقش سازمان کلیدی مدیران

Birkinshaw 2018)  
 

 دوسوتوان سازماني فرهنگ

 روسات  هروبا  آن باا  سازمان که مشکالتی از متفاو  نوع دو با منطبق باید سازمانی فرهن 

در  پاایری  انعطاا،  و گیاری  جهات  به مربوط مشکال  این از دسته ی  کند؛ پیدا پرورش

 Schein) اسات  آن باا  پیوناد  و خاارجی  محایط  با انطبا  دوم ةدست و موجود شرایط برابر

شود  می مطرح وتواندوس سازمانی فرهن  عنوان با سازمانی فرهن  از وجه دو این ( 2009

 از مجموعاه  دو معناای  باه  دوساوتوان  ساازمانی  فرهن  اصطالح ( 2011 همکاران و )لین

 یندآبر که است مشترک انداز چشم و سازمانی تنوع عنوان با سازمانی هنجارهای و ها ارزش

 ساازمانی  تناوع   (Muhammad et al. 2020) شاود  می نامیده دوسوتوان سازمانی فرهن  آن

 و تشاویق  را هاا  تفااو   کاه  سازمانی هنجارهای و ها ارزش از ای مجموعه از است عبار 

 باه  و کند می شناسایی دانش و ،ها مهار  نظرها، لحاظ از را فردی های تفاو  و گوناگونی

 از ای مجموعاه  مشترک انداز چشم دیگر سوی از ( Jansen et al. 2009) دهد می پاداش ها آن

 را ساازمان  اعضاای همة  فعال مشارکت که شود تعری  می انیسازم هنجارهای و ها ارزش

 تناوع  همچناین  دهاد   مای  ارتقاا  ساازمانی  اهدا، اجرای و انتشار و ارتباطا و  توسعه در

 عناوان  باا  بااالتری  ساطح  ةسااز  و شاوند  یکپارچه توانند می مشترک انداز چشم و سازمانی

  (Wang et al. 2014) دهند شکل را دوسوتوان سازمان فرهن 

 شهمکااران  و وانا   و (2009) شهمکاران و جانسن رویکرد بر مبتنی پژوهش این در

 ماورد  مشاترک  اناداز  چشم و سازمانی تنوع بعد دو با دوسوتوانی سازمانی فرهن  (2014)

 است  گرفته قرار توجه
 

 دوسويه استراتژيک گيري جهت

 بیاانگر  محیطی های جنبه غییرت یا تطبیق منظور به سازمان در استراتژی کارگیری به چگونگی

 و عوامل توسط سازمان در استراتژی ةتوسع فرایند است  سازمان کار و کسب استراتژی نوع

 اسات   مقادما   ایان  از یکای  اساتراتژی   گیاری  جهت گیرد  می قرار تثییر تحت مقدماتی
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 یهاا  فعالیات  و شارکت  بازاریابی بر که هستند راهنمایی اصول استراتژی  های گیری جهت

 باه  اجراشاده  اساتراتژی   هاای  دساتورالعمل  عوامال  این گاارند  می تثییر استراتژی تدوین

 بهتار  عملکرد جهت در صحیح رفتارهای به منجر که کنند می منعکس را شرکت ی   ةوسیل

 یعنای پیشاینه،   در شاده  مطارح  اصلی محور دو تحقیق این در ( Slateret al, 2006) شود می

 اناد  شاده  گرفتاه  نظار  در اساتراتژی   گیاری  جهت ابعاد نوآوری، هب گرایش و گرایی هزینه

(Grawe et al 2009؛ Kortmann et al,. 2015 ) 

 نشاان  را ارزش ةزنجیار  هاای  بخاش همة  در کارایی بر شرکت ی  تثکید گرایی: هزینه

 کااهش  هاا  شارکت  این ةاولی هد، دارد  ارتباط پورتر ةهزین رهبری استراتژی با و دهد یم

 یا   ناوآوری:  باه  گرایش ( Muafi 2020) است تثمین ةزنجیر های فعالیتهمة  در ها هزینه

 جویو جست همچنین و جدید های ایده برای فعال و باز فضایی که است استراتژی  رفتار

 بارای  موفقیات  کلیادی  عامال  یا   واقاع  در ( Olson et al. 2005) دهاد  می نشان را ها آن

 و نوآوری کارگیری به در شرکت هر قابلیت به مربوط که ستها آن نوآوری میزان ها شرکت

 هاای  فعالیات  اسات   ساازمان  و باازار  در جدیاد  های ایده و محصوال  و فرایندها معرفی

 Hult et al. 2001)) هستند اهمیت با ها شرکت موفقیت برای کلی طور به نوآورانه

 دوسويه استراتژيک اتمتصمي

 هاای  ارزش ایان  و اسات  مادیران  هاای  گارایش  و قیعال از بازتابی استراتژی  تصمیما 

 ( O’Reilly& Tushman 2008) شاوند  مای  منجار  سازمان های استراتژی انتخاب به مشترک
 کاه  اسات  رویکاردی  اداتخا  نیازمند سازمان ارشد مدیران توسط منعط  های گیری تصمیم

 کااوش  های قابلیت توازن مبنای بر باید همواره مدیران سطح در  باشد دوسوتوانی بر مبتنی

 دو از تصامیما   ایرپاایری  عقوا در ( Kortmann 2015) شود گرفته تصمیم برداری بهره و

 اسات   شاده  دوسویه استراتژی  تصمیما  مفهوم ةارائ به منجر برداری بهره و اکتشا، بعد

 رفتاار  کنناد،  تعادیل  و تنظایم  را توافاق  بر مبتنی تصمیما  و سازگاری بتوانند مدیران اگر

 دوساوتوان  تصامیما   اتخااذ  است  یافتنی دست پایدار رقابتی مزیت و دوسوتوان سازمانی

 و هاا  فرصات  و تعادیل  زماان  طاول  در را هاا  بساتان  بده ارشد مدیران که است این مستلزم

https://scholar.google.com/citations?user=2giIccMAAAAJ&hl=en&oi=sra
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 تصامیما    (Kortmann 2015) کنناد  شناساایی  افزایای  هام  ایجااد  منظاور  به را ارتباطا 

 ةارائا  طریاق  از کنناد   مای  پشاتیبانی  نوآوری به مختص های شایستگی ةتوسع از دوسوتوان

 باه  زماان  هم طور به توانند می ها سازمان واحدها برخی به جدید های فناوری و ها شایستگی

 بهبود را موجود محصولا  بازار های عیتموق ونند ک ورود جدید محصولا  بازار قلمروهای

  (Devinney et al. 2005) دهند

 و ساازگاری  تصمیما  دسته دو به استراتژی  تصمیما  دوسوتوانی، رویکرد بر مبتنی

 عناوان  باه  و (Gibson & Birkinshaw 2004 ؛Kim et al. 2004) شاوند  می قسیمت همسویی

 است  شده توجه ها آن به نیز تحقیق نای در استراتژی  تصمیما  ابعاد

 پژوهش ةپيشين

 از کشور از خارج در و کشور در آن کارکردهای و سازمانی دوسوتوانی ةحوز در تحقیقا 

 تحقیقاا   از برخای  اسااس  ایان  بار   اسات  گرفته قرار تر یجدّ توجه مورد اخیر ةده ی 

  است شده بررسی ادامه در گرفته صور 

 عملکارد  بار  ساازمانی  دوساوتوانی  تاثییر  بررسای  به (1393) شهمکاران و پور ابراهیم

 شهر تولیدی های شرکت ارشد مدیران پژوهش آماری ةجامع پرداختند  تولیدی های شرکت

 انتخااب  ساده تصادفی برداری نمونه روش به ها آن از نفر 371 تعداد و بودند رشت صنعتی

 مربعاا   حاداقل  ریتمالگاو  و سااختاری  معاادال   سازی مدل از ها داده تحلیل برای  شدند

 عملکارد  بار  ساازمانی  دوساوتوانی  داد نشاان  پژوهش های یافته شد  استفاده (PLS) جزئی

  است مثبت ایر این و گاارتثییر تولیدی های شرکت

 عملکارد  و دوساوتوان  ساازمانی   فرهن  ةرابط بررسی به (1394) شهمکاران و مرادی

 هاای  فرضایه  آزماون  بارای  پرداختناد   ساازمانی  دوسوتوانی مهم نقش به توجه با سازمانی

 شادند  انتخاب پژوهش آماری جامعة عنوان  به غاایی صنایع در فعال های شرکت پژوهش،

 بار  پیشانهادی  مادل   شاد  تحلیل و آوری جمع و توزیع شرکت 62 مدیران بین پرسشنامه و

 PLS افازار  نرم کم  با جزئی مربعا  حداقل روش به ساختاری معادال  سازی مدل مبنای

 و دوساوتوانی  و دوساوتوان  ساازمانی   فرهن  بین رابطة از تحلیل نتایج شد  وتحلیل تجزیه
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 نقاش  نتاایج،  به توجه با همچنین،  درک حمایت سازمانی عملکرد با دو این رابطة همچنین

 .شد تثیید عملکرد و دوسوتوان سازمانی  ن فره رابطة در دوسوتوانی میانجی

 فرهن  گااریتثییر در سازمانی دوسوتوانی نقش تبیین به (1396) شهمکاران و حقیقی

 پژوهش آماری ةجامع پرداختند  جدید محصول ةتوسع عملکرد بر سازمانی ةحافظ و نوآور

 دسات  باه  برای  بودند تهران دانشگاه فناوری و علم پارک در مستقر بنیان دانش های شرکت

 شاد   اساتفاده  کاوکران   فرماول  و ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از نمونه حجم آوردن

  شاد  استفاده نظری مبانی از اقتباس با ساخته محقق ةپرسشنام از نیز ها داده آوری جمع برای

 شاد   اساتفاده  لیزرل افزار نرم و ساختاری  معادال   سازی مدل از ها داده وتحلیل تجزیه برای

 طریق )از غیرمستقیم و ستقیمم صور  به سازمانی ةحافظ و نوآور فرهن  داد  نشان ها یافته

 ناوآور  فرهن  و دارد معنادار تثییر جدید محصول ةتوسع عملکرد بر سازمانی( دوسوتوانی

 و نوآور فرهن  که است آن یدؤم ها یافته این، بر عالوه دارد  مثبت تثییر سازمانی ةحافظ بر

 محصاول  ةتوسع لکردعم بهبود به برداری بهره و اکتشا، طریق از توانند می سازمانی ةحافظ

 .بینجامند بنیان دانش های شرکت در جدید

 فرهن  ةتوسع طریق از جدید محصول ةتوسع بررسی به (1399) شهمکاران و معصوم

 مادیران  هماة  پاژوهش  آمااری  ةجامع پرداختند  سازمانی دوسوتوانی و نوآوری از حمایت

 روش از اساتفاده  باا  رنفا  69 کاه  بودناد  ورزشای  تجهیزا  و لوازم ةتولیدکنند های شرکت

 دو از پاژوهش  ایان  در  ندشاد  انتخااب  نموناه  اعضای عنوان به ساده تصادفی گیری نمونه

 بین ةرابط بررسی جهت  شد استفاده ها داده گردآوری منظور به میدانی و ای کتابخانه روش

 smart pls افازار  نارم  و جزئای  مربعاا   حاداقل  روش از هاا  داده وتحلیال  تجزیه و متغیرها

 بار  معنااداری  و مثبات  تثییر نوآوری از حمایت فرهن  داد نشان تحقیق نتایج شد  استفاده

 بود آن از حاکی نتایج همچنین دارد  جدید محصول ةتوسع عملکرد و سازمانی دوسوتوانی

 بار  معنااداری  و مثبات  تاثییر  ،برداری بهره و اکتشا، قابلیت شامل ،سازمانی دوسوتوانی که

 .دارد جدید لمحصو ةتوسع عملکرد
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 دوساوتوانی  و ی اساتراتژ  یاری گ جهات  ةرابط بررسی به (2008) 1شهمکاران و بریسون

 پویاا  هاای  قابلیات  و ساازمانی  دوسوتوانی نقش تحقیق ینا در پرداختند  یعموم یها سازمان

 یاق طر از یباردار  بهره و شا،اکت زمان هم یگیریپ مثابة به دوسوتوانی گرفت  قرار توجه مورد

 تعریا   ،دارند تخصص یبردار بهره یا کاوش در ی  هر که هم، به متصل افراد یا هاواحدیرز

 یباردار  بهره د ندار یمختلف انواع اما اند؛ یادگیری شامل دو هر یبردار بهره و اکتشا، شود  می

 اکتشاا،  کاه  یدرحاال  ؛اسات  موجاود  نفعاان  یذ و فناورانه یرمس ی  طول در یادگیری شامل

 ماؤیر  یبارا  کاه  دشا  مشخص است  موجود یرهایمس از یزمتما یرمس  ی در یادگیری شامل

 دهند  نشان را دوسوتوانی از یمشخص مقدار یدبا ها انسازم ةهم درازمد  در بودن

 ینبا  تعاادل  یجااد ا با یسازمان دوسوتوانی مفهوم بررسی به (2009) شهمکاران و ریچ

 یا   منزلاة  باه  یساازمان  وسوتوانید پرداختند  یدارپا عملکرد یبرا اکتشا، و یبردار بهره

 موضاوع  ینچناد  حاال  یان ا با  است شده یدارپد سازمان ةینظر در یدجد یقاتیتحق یالگو

 یبررسا  یاصال  عوموضا  چهار تحقیق این در است  یزبرانگ بحث همچنان آن ةباردر یاساس

 یاا آ ؟نناد ک پیدا دست دوسوتوانی به ادغام یقطر از یا یزتما یقطر از یدبا ها سازمان یاآ :شد

 یادگاهی د یاد با هاا  ساازمان  یاا آ دهاد؟  می رخ یسازمان یا یفرد دوسوتوانی در دوسوتوانی

 شاود  یجادا داخل در تواند می دوسوتوانی یاآ باشند؟ داشته دوسوتوانی بارةدر یاپو یا یدارپا

 کنند؟ یخارج را یندهافرا یبرخ یدبا ها شرکت یاآ یا

 دوساوتوانی  ،دوسوتوان یسازمان هن فر ةبطرا بررسی به (2014) 2شهمکاران و وان 

 ینچا  و انگلساتان  ةیشرفتپ یفناور با های شرکت در یدجد محصول در ینوآور و ،ای ینهزم

 ،ینای چ شرکت 242 و یسیانگل شرکت 150 های داده بر یهتک با ،پژوهش ینا در پرداختند 

 اناداز  چشام  و یساازمان  تناوع  از متشاکل  ساختار ی  منزلة به دوسوتوان یسازمان فرهن 

 یاد جد محصول ینوآور یجهنت در و یا ینهزم دوسوتوانی بر آن ا تثییر و شناسایی مشترک

 فرهنا   ینبا  یدارامعن روابط یساختار معادال  یساز مدل از استفاده با یجنتا  شد یبررس

                                                                                                                   
1. Bryson  et al 

2. Wang  et al 
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 دوساوتوانی   داد نشان یدجد محصول ینوآور و ،ای ینهزم دوسوتوانی ،سوتواندو یسازمان

  اسات  میاانجی  یاد جد محصاول  یناوآور  یجنتا و یسازمان فرهن  ینب ارتباط در ای ینهزم

 باه  یبساتگ  یاد جد محصول ینوآور یجنتا و ای ینهمز دوسوتوانی داد نشان ینهمچن ها یافته

  دارد توسعه( و یقتحق قدر  و یسازمان فرهن  یعنی) یتجار واحد سطح یناهمگون

 یرقااابت یااتمز و سااازمانی سااوتوانیدو بررساای بااه( 2020) 1شهمکاااران و کااالوس

 کردناد   بررسای  را یبردار بهرها  اکتشا، پارادوکس در ی استراتژ یچابک نقش و پرداختند

 شارکت  150 یکمّا  یال وتحل یهتجز و پیشینه مرور شامل ،یبیترک روش یقطر از تحقیق این

 اکتشاا،  در دوسوتوانی چگونه که داد نشان آلمان، در متوسط و کوچ  ةندازا با مهندسی

 یبارا  گااارد   می تثییر ها شرکت یرقابت یتمز بر ی استراتژ یچابک با همراه یبردار بهره و

 و داناش  ةارائا  یبارا  ینوآور یندهایافر اکتشا، یاستراتژ از یدبا ها شرکت ،فعالیت تداوم

 یچاابک  باا  را یباردار  بهاره  یراتژاسات  و کنناد  اساتفاده  یدجد کامالا خدما  و محصوال 

 کنند  یبترک  یاستراتژ

 عملکارد  و ساازمانی  دوساوتوانی  باین  ارتبااط  بررسای  باه ( 2019) 2شهمکااران  و پن 

 یریگ اندازه یبرا اصولی روش ی  از مطالعه، ینا در پرداختند  فناور یها شرکت در یسازمان

 یکای الکترون لوازم ةکنندیدتول یها شرکت مطالعه ینا شد  استفاده سوتوانیدو یزانم در تفاو 

 یبررسا  ماورد را  دارند، مشارکت باال یتکنولوژ با یدجد محصوال  ةتوسع در که ،یوانتا در

 و یباردار  بهره اکتشا،/ ینب و دارد عملکرد بر یمثبت تثییر یبردار بهره داد نشان یجنتا  داد قرار

 و دوسوتوانی ها، یافته بر مبتنی ،همچنین دارد  وجود شکل منحنی معکوس یهمبستگ عملکرد

 دارد  سازمان عملکرد بر مثبت تثییر بازار گیری جهت با آن تعامل

 ی اساتراتژ  های گیری جهت ای واسطه نقش بررسی به (2014) 3و همکارانش کورتمان

 بار  یاه تک با تحقیق ینا پرداختند  نوآوری دوسوتوانی و دوسوتوان یما تصم ینب ةرابط در

 یال تحل را نوآوراناه  دوساوتوانی  و نسوتوادو یما تصم ینب ةرابط ی استراتژ یندفرا ةینظر

                                                                                                                   
1. Clauss et al 

2. Peng et al 

3. Kortmann et al 
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 هناد  و متحده یاال ا اجرایی مدیران دسته دو نظرا  یلوتحل یهتجز با ،تحقیق این رد د رک

 یممساتق  تاثییر  یحادّ  تاا  یناه هز به یشگرا و ینوآور گیری جهت که شد حاصل نتیجه این

  کند یم تعدیل را نوآورانه دوسوتوانی بر دوسوتوان یما تصم

 از را وساوتوانی د یات قابل و یساازمان  فرهن  زمان هم تحول( 2014) 1شنهمکارا و یو

 یناوآور  در یمهما  نقاش  یساازمان  فرهن  کردند  بررسی ی استراتژ گیری جهت یدگاهد

 حاال،  ینا با است  یافته تکامل یزن مختل  مراحل در حال ینع در  دارد ها شرکت یفناور

 اسات  یرترؤما  یکیتکنولوژ ینوآور یبرا یسازمان فرهن  نوع چه ینکها مورد در یقا تحق

 ارتبااط  یکیتکنولوژ ینوآور ةیوش و یسازمان فرهن  ینب داد نشان ها یافته است  ناسازگار

 بار  عالوه شود  می اعمال ینوآور  مختل حالت در مختل  یسازمان فرهن  و دارد وجود

 حالات  و یساازمان  فرهنا   ینب یهماهنگ یژگیو مختل  های دوره در یاپو یدگاهد از ،ینا

 است  ی استراتژ گیری جهت تثییر تحت یکیتکنولوژ ینوآور

 دوساوتوانی  روی استراتژی  گیری جهت نقش بررسی به (2020) 2شهمکاران و ساهی

 ی اساتراتژ  گیری جهت ایر منابع بر مبتنی ةینظر اساس بر تحقیق این در پرداختند  عملیاتی

 یهناد  متوساط  و کوچا   شرکت 204 های داده از استفاده با عملکرد و یهدوسو ارتباط بر

 بار  یتاوجه  قابل ا تثییر ها آن سطوح و یاکتشاف های یتفعال داد نشان ها یافته  دش بررسی

 و ینکاارآفر  متوساط  و کوچا   یهاا  شارکت  ینهمچنا  دارد  هاا  شارکت  یتجار عملکرد

 باازار  گیری جهت یرتثی حال، ینا با دارند  یاکتشاف های یتفعال بر یشتریب یدتثک بازارمحور

 هاای  یات فعال بار  ینانهکارآفر گیری جهت که یدرحال ؛است یزناچ یبردار بهره های یتفعال بر

 است  توجه قابل یاربس یبردار بهره

 بار  دوسوتوان سازمانی فرهن  نقش اهمیت به توان می گرفته صور  تحقیقا  بر مبتنی

 همچاون  ،ای واساطه  ابعااد  رخای ب نقاش  رابطه این در همچنین  برد پی ها شرکت عملکرد

 است  توجه قابل نیز ،دوسوتوانی و استراتژی  های گیری جهت و استراتژی  تصمیما 
 
 

                                                                                                                   
1. Yu et al 

2. Sahi et al 
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 پژوهش مفهومي مدل و فرضيات

 صور  به مفهومی مدل پژوهش، ةپیشین و نظری مبانی از آمده دست هب های یافته با توجه به

  است 1نمودار 

 
 پژوهش مفهومی مدل .1 نمودار

 :است شرحدین ب پژوهش فرضیا  همچنین

 دارد  معنادار و مثبت تثییر سازمان عملکرد بر دوسوتوان سازمانی فرهن . اول ةفرضی

 مثبت تثییر دوسوتوان استراتژی  تصمیما  بر دوسوتوان سازمانی فرهن   دوم ةفرضی

 دارد  معنادار و

 و )نوآوراناه  اساتراتژی   ریگیا  جهات  بار  دوسویه استراتژی  ا متصمی  ستم ةفرضی

 دارد  معنادار و مثبت تثییر هزینه( بر مبتنی

 دارد  معنادار و مثبت تثییر نوآوری دوسوتوانی بر استراتژی  گیری جهت .چهارم ةفرضی

 دارد  معنادار و مثبت تثییر سازمان عملکرد بر سازمانی دوسوتوانی .پنجم ةفرضی

 سازمانی فرهنگ

 دوسوتوان

 تصمیمات

 استراتژیک

 دوسویه

 سازمانی عملکرد

 دوسوتوانی

 نوآوری

 گیری جهت

 استراتژیک

H2 
- 

برر

 سی

 نقش

فرهن

 گ

سازما

 نی

دوس

وتوا

 بر ن

دوس

وتوا

 نی

نوآو

  ری
ب

 ه

ای

 ن

مو

H1 
- 

برر

 سی

 نقش

فرهن

 گ

سازما

 نی

دوس

وتوا

 بر ن

دوس

وتوا

 نی

نوآو

  ری
ب

 ه

ای

H3 
- 

برر

 سی

 نقش

فرهن

 گ

سازما

 نی

دوس

وتوا

 بر ن

دوس

وتوا

 نی

نوآو

  ری
ب

 ه

ای

 ن

مو

ضو

 ع

 که

H4 
- 

برر

 سی

 نقش

فرهن

 گ

سازما

 نی

دوس

وتوا

 بر ن

دوس

وتوا

 نی

نوآو

  ری
ب

 ه

ای

 ن

مو

ضو

 ع

 که

H5 
- 

برر

 سی

 نقش

فرهن

 گ

سازما

 نی

دوس

وتوا

 بر ن

دوس

وتوا

 نی

نوآو

  ری
ب

 ه

ای

 ن

مو

ضو
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 تحقيق روش

 ةجامعا  اسات   همبساتگی  نوع از توصیفی روش نظر از و ربردیکا هد، نظر از پژوهش این

 هاا  شارکت  این تعداد  ندبود دارویی زیست بنیان دانش های شرکتهمة  پژوهش این در آماری

 113 حادود  در صانعتی  هاای  شارکت  و ،تولیادی  های شرکت نوپا، های شرکت بخش سه در

 فروش و نهایی تولید ةمرحل به نکهای دلیل به نوپا های شرکت اغلب تعداد این از 1بود  شرکت

 حاضار  پاژوهش  مادل  باه  توجاه  باا  هاا  آن فعالیت مقیاس و حوزه و ندبود نرسیده محصول

 شاد   شناساایی  زیساتی  فعاال  شارکت  24 تعداد نهایت در شدند  حا، شتندا موضوعیت

 باا  اولیه ةمصاحب ضمن و ندیافت حضور ها شرکت این در پرسشنامه تکمیل جهت پژوهشگران

 در د وردنا آ دسته ب اطالعاتی شرکت دوسوتوانی ظرفیت خصوص در شرکت ارشد رانمدی

 تحقیاق  ماورد  موضوع خصوص در همکاری به مایل که ،دوسوتوان شرکت 15 تعداد نهایت

 مجماوع  رد  دش توزیع ها شرکت ارشد کارشناسان و مدیران بین پرسشنامه و شناسایی بودند،

 هپرسشانام  شاد   بررسای  و دریافت شرکت( هر در سشنامهپر 8 تا 4 )بین پرسشنامه 97 تعداد

 است  مشاهده قابل 1 جدول در اال ؤس به مربوط اطالعا   است سؤال 40 شامل تحقیق

 پژوهش ةپرسشنام ابعاد .1 جدول

 االتؤس وعداد منب  ابعاد عامل

 دوسوتوان سازمانی فرهن 
 سازمانی تنوعا 
 مشترک انداز چشما 

 8 (2014) رفیق و وان 

 استراتژی  تصمیما 
 دوسویه

 سازگاری تصمیما ا 
 سویی هم تصمیما ا 

 6 (2008) ری و ایم؛ (2004) بیرکیشناو و گیبسن

  استراتژی  گیری جهت
 دوسویه

 محور هزینه گیری جهتا 
 نوآورانه گیری جهتا 

 8 (2007) همکاران و هالت

 نوآوری دوسوتوانی
 اکتشافی نوآوریا 
 ریبردا بهره نوآوریا 

 10 (2009ا  2006) همکاران و جانسن

 سازمان عملکرد
 مالیا 
 بازارا 
 انسانی منابعا 

 و لئونیدو و (2012) سانتانا و پریتو بازار: و مالی بعد
 کارملی انسانی: منابع بعد ؛(2013)همکاران 

(2008) 
8 

                                                                                                                   
هاای داوریای زیساتی در بخاش      بنیان تعداد شرکت های دانش امور شرکت ةادار با توجه به آمار 1400در سال   1

های  و در بخش شرکت ،شرکت 20های تولیدی در حدود  شرکت، در بخش شرکت 89های نوپا در حدود  شرکت

 بود شرکت  4صنعتی برابر با 
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 از ناان اطمی منظاور  باه   اناد  شاده  گیری اندازه لیکر  ای گزینه پنج طی  با سؤاال همة 

 بررسای  جهات  شد  گرفته بهره حوزه این در نظران صاحب ودان اتاس نظر از محتوا، روایی

 و همگارا  روایای  و 1ترکیبای  پایاایی  و کرونبااخ  آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی و روایی

 گیاری  انادازه  های مدل برازش بخش در که شد گرفته بهره Smart PLS 2 افزار نرم در واگرا

 معاادال   ساازی  مدل فن از ،پژوهش مفهومی مدل بررسی جهت ،همچنین  دشو می تشریح

 مادل  ةجانبا  هماه  بررسای  بارای  افزار نرم از و 3جزئی مربعا  حداقل رویکرد با 2ساختاری

 در کاه  اسات  تحقیقاتی تحلیل برای ابزار بهترین روش این شد  گرفته بهره تحقیق مفهومی

  اسات  غیرنرماال  هاا  داده توزیاع  و انادک  نموناه  حجام  و پیچیده متغیرها بین روابط ها آن

 شده تشکیل 5ساختاری مدل و 4گیری اندازه مدل بخش دو از ساختاری معادال  سازی مدل

 متغیرهاای  کاه  شوند می تقسیم آشکار و پنهان متغیرهای دسته دوبه  مدل متغیرهای و است

 اال ؤسا  شاامل  گیاری  انادازه  مادل  بخاش  وناد  ر مای  کار به مختل  سطوح در نیز پنهان

 بخاش  ایان  در ابعااد  و اال ؤسا  میاان  روابط و است بُعد آن با همراه عدبُ هر ها( )شاخص

 اصالی  مدل در مطرح های سازههمة  شامل نیز ساختاری مدل بخش د شو می وتحلیل تجزیه

 تمرکاز  قسامت  ایان  در هاا  آن میاان  رواباط  و ها سازه همبستگی میزان بر و است پژوهش

 و گیاری  اندازه مدل برازش جهت حاضر پژوهش در  (1396 اسفیدانی و )محسنین شود می

  دشو می استفاده ساختاری معادال  سازی مدل روش از پژوهش اصلی مدل مسیر تحلیل

 تحقيق هاي يافته
 روايي و پايايي بررسيـ 

 7/0 مقادار  از CR شااخص  مقادار  و آلفاا  ضریب مقدار که آنجا از دهد می نشان 2 جدول

 است  برخوردار پایایی از پرسشنامه تاس بیشتر

                                                                                                                   
1. CR 
2. structural equation modeling (SEM) 

3. partial least squares 

4. measurement model 

5. structural model 
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 پایایی بررسی .2 جدول

 (CR) مرکب پایایی کرونباخ آلفا  ضریب عامل

 809/0 821/0 دوسوتوان سازمانی فرهن 

 799/0 819/0 دوسویه استراتژی  تصمیما 

 722/0 742/0 دوسویه استراتژی  گیری جهت

 734/0 741/0 نوآوری دوسوتوانی

 850/0 854/0 سازمان عملکرد

 7/0 از باالور قبول قابل مقدار

 

 شاد   گرفتاه  بهره 1شده استخراج واریانس مقدار شاخص از همگرا روایی بررسی جهت

 تعیاین  جهات  ،همچناین  د شاو  می ییدثت همگرا روایی ،باشد 7/0 از بیشتر شاخص این اگر

 ییاد ثت واگارا  واییر ،باشد کمتر AVE جار از ها سازه بین همبستگی مقداراگر  واگرا روایی

 که ،AVE جار مقدار ، اگر(1981) الکر و فورنر روش بر مبتنی ،3مطابق با جدول د شو می

 سامت  و پاایین  در کاه  ،ها سازه همبستگی مقدار از ،اند گرفته قرار جدول قطر های خانه در

 تعامال  در مادل  هاای  ساازه  گفات  تاوان  می باشد بیشتر ،دارند قرار تیره های خانه این چپ

  دشو می ییدثت واگرا روایی و هستند خود های شاخص با بیشتری

 بررسی روایی .3جدول 

 عامل

 همگرا روایی واگرا روایی

 فرهنگ

 سازمانی

 دوستوتان

 وصمیمات

 اساراوژیک

 دوستیه

 گیر  جهت

 اساراوژیک

 دوستیه

 دوستوتانی

 نتآور 

 عملکرد

 سازمانی
AVE 

 816/0     903/0 دوسوتوان سازمانی فرهن 

 824/0    907/0 659/0 دوسویه استراتژی  تصمیما 

 837/0   914/0 611/0 549/0 دوسویه استراتژی گیری  جهت

 799/0  832/0 499/0 401/0 611/0 نوآوری دوسوتوانی

 805/0 719/0 601/0 476/0 312/0 498/0 سازمان عملکرد

 7/0 از باالتر  باشد بیشترها  سازه بین همبستگی از AVE جار مقدار قابل قبول

                                                                                                                   
1. AVE 
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 ساختاري هاي مدل برازش ـ

  است قبول قابل پژوهش ساختاری مدل برازش 4 جدول به توجه با

 ساختاری های مدل ش. براز 4لجدو

R عامل
2 

 - دوسوتوان سازمانی فرهن 

 831/0 دوسویه استراتژی  تصمیما 

 849/0 دوسویه استراتژی  گیری جهت

 799/0 نوآوری دوسوتوانی

 805/0 سازمان عملکرد

 پژوهش کلي مدل برازشـ 

 فرماول  از مادل  بارازش  اسات   ساختاری و گیری اندازه مدل بخش دو هر شامل کلی مدل

 بایاد  (GOF) 1مادل  برازش شاخص مقدار آید  می دسته ب (2004) شهمکاران و تننهاوس

 598/0 باا  برابر شاخص این مقدار ،افزار نرم خروجی به توجه با باشد  بیشتر 36/0 مقدار از

 است  برخوردار قبولی قابل برازش از پژوهش کلی مدل دهد می  نشان که شد تعیین

 پژوهش فرضيات بررسيـ 

 رواباط  و آزمون از حاصل نتایج و پژوهش اصلی مدل پژوهش، فرضیا  بررسی منظور به

 اناد   شاده  دهدا نشاان  2 نماودار  در اساتاندارد  حالت در پژوهش اصلی متغیرهای بین علّی

 ضاریب  باه  توجه با ند شو می ییدثت پژوهش فرضیا  دهد می نشان معناداری اعدادة محاسب

 دهد  می نشان را فرضیا  بررسی ةنتیج اختصار به 5 جدول ،تی آمار مقدار و مسیر

  دهد می نشان را پژوهش فرضیا  نتایج ةخالص 5 جدول

 

 

 

 

                                                                                                                   
1. goodness of fit 
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 پژوهش مدل مسیر تحلیل .2 نمودار

 فرضیات بررسی .5 جدول

 ماغیرها
 ضریب

 مسیر
 وی مقدار

 سطح

 معنادار 
 وأثیر میزان

 متوسط معنادار 44/2 212/0 سازمان عملکرد دوسوتوان سازمانی فرهن 

 قوی معنادار 96/8 551/0 دوسویه استراتژی  تصمیما  دوسوتوان سازمانی فرهن 

 قوی معنادار 37/7 544/0 دوسویه استراتژی   گیری جهت دوسویه استراتژی  تصمیما 

 قوی معنادار 18/6 414/0 نوآوری دوسوتوانی دوسویه استراتژی   گیری جهت

 قوی معنادار 01/8 532/0 سازمان عملکرد سازمانی دوسوتوانی
 

 گيري نتيجه و بحث

 باا  ساازمان  عملکارد  بار  دوسوتوان سازمانی فرهن  ةرابط بررسی حاضر پژوهش از هد،

 و دوساویه  اساتراتژی   هاای  گیاری  جهات  و تصامیما   میاانجی  متغیرهای شنق به توجه

 فناوری زیست ةحوز در فعال بنیان دانش های شرکت اساس این بر  بود سازمانی دوسوتوانی

 ،هساتند  حاوزه  ایان  در تجااربی  دارای یاا  دنا برخوردار دوسوتوانی ظرفیت از که ،دارویی

 سااختاری  و گیاری  انادازه  هاای  مادل  تادا اب ،پژوهش مدل بررسی منظور به ند شد بررسی

 بارازش  و ابازار  یایپایا  و روایای  ةدهناد  نشاان  نتایج اینکه به توجه با  دش بررسی پژوهش

 بررسای  باه  سااختاری  معاادال   ساازی  مادل  روش از اساتفاده  باا  بعد گام در، بود ها مدل

  شد پرداخته پژوهش فرضیا 

 سازمانی فرهنگ

 دوسوتوان

 تصمیمات

 دوسویه استراتژیک

 سازمانی عملکرد

 گیری جهت نوآوری دوسوتوانی

 استراتژیک

**0.551 

- 

 بررسی

 نقش

فرهن

 گ

سازمان

 ی

دوسو

 توان

 بر

دوسو

 توانی

نوآور

  ی
 به

 اینن 

منننو

ضننو

 ع

 کننه

زمننی

 و نه

ارز

 شها

 بنننر

دو

سننو

*0.212 

- 

 بررسی

 نقش

فرهن

 گ

سازمان

 ی

دوسو

 توان

 بر

دوسو

 توانی

نوآور

  ی
 بنه 

 اینن 

منننو

 ضوع

 کنننه

زمننی

 و نه

ارز

 شننها

 بنننر 

دو

**0.544 

- 

 بررسی

 نقش

فرهن

 گ

سازما

 نی

دوسو

 توان

 بر

دوسو

 توانی

نوآور

  ی
 به

 اینن 

منننو

ضننو

 ع

 کننه

زمننی

 و نه

ارز

 شها

 بنننر

دو

سننو

تننوان

 ی

**0.414 

- 

 بررسی

 نقش

فرهن

 گ

سازمان

 ی

دوسو

 توان

 بر

دوسو

 توانی

نوآور

  ی
 به

 اینن 

منننو

 ضوع

 کنننه

زمننی

 و نه

ارز

 شها

 بنننر

دو

سننو

تننوان

 ی

 در

**0.532 

- 

 بررسی

 نقش

فرهن

 گ

سازمان

 ی

دوسو

 توان

 بر

دوسو

 توانی

نوآور

  ی
 بننه

 اینن 

منننو

 ضوع

 کنننه

زمننی

 و نننه

ارز

 شننها

 بننننر

دوس

واوتنن

 ننننی
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 عملکارد  بر دوسوتوان سازمانی فرهن  داد نشان اول ةفرضی از آمده دست هب های یافتها 

 مقادار  و 212/0 باا  برابار  مسایر  ضاریب  باه  توجاه  )باا  دارد معنادار و مثبت تثییر سازمان

 و ماارادی و (1393) شهمکاااران و ماادنی تحقیااق هااای یافتااه ( 96/1 از باااالتر معناااداری

 غااایی  نایعصا  در ها سازمان عملکرد بر دوسوتوان فرهن  نقش بر نیز (1394) شهمکاران

 متمادی سالیان طی سازمانی فرهن  ،(1992) شاین تحقیق به توجه با ،همچنین  رددا کیدثت

 نیاز  (2009) بیرکیشناو و ریچ تحقیق د شو می تلقی ها سازمان موفقیت برای مهم عامل ی 

 داشاتن  بارای  اسات  ماؤیر  ساازمان  ةنوآورانا  فرایناد  بار  ساازمانی  فرهنا   دهاد  نشان می

 توشامان  و اریلای  کنناد   مای  کیاد ثت اکتشاا،  و برداری بهره های قابلیت بر که هایی سازمان

 پاایر  انعطا، مدیران و حمایتی رهبرانو  غیرمتمرکز ساختار مانند عواملی کنار در (1997)

 ند ا هکرد اشاره دوسوتوانی اصلی منابعمنرلة  به مشترک انداز چشم و فرهن  به

 بار  دوساوتوان  ساازمانی  فرهنا   داد نشاان  دوم ةفرضای  از آماده  دسات  هبا  های یافتها 

 باا  برابار  مسیر ضریب به توجه )با دارد معنادار و مثبت تثییر یهدوسو استراتژی  تصمیما 

 فرهن  دادند نشان (2008) شهمکاران و 1جان  ( 96/1 از باالتر معناداری مقدار و 551/0

 حاوزه  ایان  در مرتبط ا متصمی و سازمانی، ةآیند تغییرا  استراتژی، بر یمؤیر ایر سازمان

 باار دوسااوتوان تصاامیما  نقااش بااه تااوان ماای (2014) کورتمااان تحقیااق باار مبتناای  دارد

 در نیاز  (2011) دوناا  ما   و لاین   برد پی نوآوری دوسوتوانی و ی استراتژ های گیری جهت

 ساازمانی  فرهنا   استراتژی  راهبران چگونه که کردند بررسی را موضوع این خود تحقیق

 تحقیاق  این در دوسوتوانی بر مبتنی سازمانی فرهن  نقش اینکه به توجه با و کنند می دایجا

  است حاضر تحقیق سو با هم است توجه مورد

 بار  دوساویه  اساتراتژی   ا متصامی  داد نشاان  سوم ةفرضی از آمده دست هب های یافتها 

 تاثییر  ،مسیر ضریب هب توجه )با دارد معنادار و مثبتتاییر  ،دوسویه استراتژی  گیری جهت

 مقادار  و 544/0 باا  برابر دوسویه استراتژی  گیری جهت بر دوسویه استراتژی  ا متصمی

 بعاد  دو در اساتراتژی   گیاری  جهات  ابعااد  به تحقیقا  بر مبتنی ( 96/1 از باالتر معناداری

                                                                                                                   
1. Jung 
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 تصامیما   نقاش باه   (2014) ناکورتما  پاژوهش  در اسات   شاده  توجاه  هزینه و نوآوری

 اولوساون  تحقیقدر  و شده پرداخته نوآورانه استراتژی  گیری جهت بر وسویهد استراتژی 

 ایان  اینکاه  به توجه با  شده است بررسی هزینه بر مبتنی گیری جهت (2005) شهمکاران و

 تصامیما   نقاش  دارد توجاه  محاور  هزیناه  و وراناه آنو گیری جهت بعد دو هر به پژوهش

 است  شده دییثت نیز رابطه این در دوسویه استراتژی 

 بار  اساتراتژی   گیاری  جهات  داد نشاان  چهاارم  ةفرضای  از آماده  دسات  هبا  های یافتها 

 گیاری  جهات  تثییر مسیر ضریب به توجه )با دارد معنادار و مثبت تثییر نوآوری دوسوتوانی

  /(96 از بااالتر  معناداری مقدار و 414/0 با برابر نوآوری دوسوتوانی بر دوسویه استراتژی 

 نقش به (2005) توشان و اسمیت و (،2005) آه و منگوک ،(2004) شهمکاران و هامبورگ

  اناد  پرداخته تصمیم ی  یاجرا فرهنگی سازوکارهای عنوان به استراتژی  های گیری جهت

 در کارکناان  دوساوتوان  رفتارهای موجب تواند می استراتژی  گیری جهت تحقیقا  این در

  شود بنگاه سرتاسر

 بار  ساازمانی  دوساوتوانی  داد نشاان  پاژوهش  پانجم  ةفرضی از آمده تدس هب های یافتها 

 مقادار  و 532/0 باا  برابار  مسایر  ضاریب  باه  توجه )با دارد معناداری تثییر سازمان عملکرد

 هنگامی دادند نشان فراتحلیل ی  در (2013) همکارانش و جانی ( 96/1 از باالتر معناداری

 در این  دارد عملکرد با مثبتی ةرابط سازمانی دوسوتوانی شود می سنجیده سازمانی رشد که

 عملکارد  بار  دوساوتوانی  آیاار  از تجربی شواهد ندا ردهک بیان همچنین ها نآ که است حالی

 و ونکاتراماان  تحقیاق  در کاه  نتاایجی  ؛دارد تار  قدقیا  هاای  بررسای  به نیاز واست  پیچیده

 نشاد   ایبا  عملکرد بر دوسوتوانی مثبت نقش و شد کشیده چالش به (2007) شهمکاران

 بیرکینشااو  و گیبساون  تحقیاق  همچاون  ،دیگر تحقیقا  بسیاری در که است حالی در این

 محکمی شواهد( 2018) شهمکاران و کالوس و (2005) شهمکاران و اولوسون( و 2009)

 از ماده آ دست هب های یافته است  مدهآ دسته ب عملکرد و دوسوتوانی بین ةرابط ایبا  برای

 عملکرد روی دارویی زیست ةحوز های شرکت نوآورانه دوسوتوانی داد نشان ضرحا تحقیق

 دارد  معنادار و مثبت ایر ها آن
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 غیرمتمرکاز،  سااختار  همچاون  عاواملی  ،پاژوهش  از آماده  دست هب های یافته به توجه با

 کلیادی  مناابع  عناوان  باه  پاایر  انعطاا،  مادیران  و ،مشاترک  اناداز  چشام  مشترک، فرهن 

 دوساوتوانی  نقاش  به توجه با ،دشو می پیشنهاد اساس این بر و شدند ناساییش دوسوتوانی

 ارتقاای  جهات  در حاوزه  یان ا مادیران  دارویای،  زیسات  هاای  شارکت  عملکرد ةتوسع در

 توجاه  باا  همچنین  ندکن تالش کارکنان بین مشترک دیدگاه ایجاد و سازمانی پایری انعطا،

 باه  منجر تواند می دوسوتوان فرهنگی ضایف ی  در دوسویه استراتژی  ا متصمی اینکه به

 و کارکناان  اهادا،  باین  ساازگاری  ةتوساع  باه  باید مدیران شود ها شرکت عملکرد ارتقای

 فرایندهای نیازمند امر این باشند  داشته اهتمام سازمان و خود بین ییسو هم ایجاد و سازمان

 اسات  بادیهی   است مختل  های استراتژی بین انتخاب برای مااکره نظیر اقداماتی و پویاتر

 در یکپاارچگی  ایجااد  و تعار  مدیریت توانایی به تصمیما  گونه این اتخاذ برای مدیران

 اجماع و سویی هم به دستیابی برای تعار  حل های تکنی  به توجه دارند  نیاز ا متصمی

 است  فراوانی اهمیت حائز جهت این در

 بعاد  دو هار باه   که ،استراتژی  های گیری جهت اجرای که است این دیگر مهم موضوع

 نیااز  ضقمتناا  گااه  و دشاوار  و پیچیده های مسمکانی به ،باشد داشته توجه هزینه و نوآوری

 ةنکتا   است تصمیما  فرهنگی و ضمنی ماهیت دلیل به این و شوند مدیریت باید که دارد

 مادیران  و رددا وجاود  ای پیچیده روابط استراتژی اجرای و تدوین و تصمیم بین اینکه آخر

 ساازمان  در باازخورد  فرایندهای به آگاهی این برای  باشند مطلع پیچیده روابط این از باید

 د شو فراهم رکناناک برای یادگیری های فرصت و شود داده بها باید

 عوامال  و سااختار  و استراتژی تعدیلی نقش به دشو می پیشنهاد آتی تحقیقا  منظور به

 شاود   پرداختاه      و ،المللای  باین  هاای  محایط  باازار،  ییرا تغ و نوسانا  همچون محیطی

 از ساازمانی  عملکارد  بار  ارشد مدیران نقش به ضمنی شکل به حاضر پژوهش در مچنینه

 در شاود  مای  پیشانهاد   اسات  شاده  پرداختاه  دوساویه  اساتراتژی   تصمیما  اتخاذ طریق

 .شود بررسی رابطه این در استراتژی  رهبری نقش آتی تحقیقا 
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 بعمنا
 بار  داخلای  بازاریاابی  تاثییر » ( 1388) قرباانی  حسان ؛ فتحی سعید؛ رنجبریان بهرام؛ مهدی ابزری،

  25-42، ص(31)8 ،انداز مدیریت چشم، «داری هتل صنعت در سازمانی عملکرد و ییبازارگرا

 اساتراتژی  نقاش  بررسای » ( 1397) سارا  محمدروضاه مریم  ؛صفردوست عاطیه ؛مهدی ،الیاسی

 ةحاوز  بنیاان  داناش  هاای  شارکت  مطالعاه:  )ماورد  هاا  سازمان ةنوآوران ملکردع بر نوآوری

  204ا  185، ص (1)12 ،مدیریت راهبردی ةاندیش ،«فناوری زیست

  (1397) باباایی  احمادعلی  ؛گروسی مختاارزاده  نیما ؛نقوی محمدحسین ؛محمدسعید تسلیمی،

و  ، علام  ،سیاسات ، «ایاران  در داروهاا  زیسات  صانعت  ظهاور  رد ای واسطه نهادهای نقش»
 .45ا  30، ص  (3)11 ،فناوری

 دوساوتوانی  نقاش  تبیاین » ( 1396) زاده فارسی حسین ؛سلطانی دهقانی مهدی ؛محمد ،حقیقی

 محصاول  ةتوساع  عملکارد  بار  ساازمانی  ةحافظا  و نوآور فرهن  گااریتثییر در سازمانی

  223ا  197ص  (،38)10 ،یهای مدیریت عموم پژوهش ،«جدید

 جمااال؛ ساارخوش حسااینی مهاادی سااید؛ بوزنجااانی فرهاای باارزو؛ محماادابراهیم ساانجقی،

 رهباری  باین ة رابطا  بار  پاایری  انطباا   فرهنا   میاانجیگری  ایار » ( 1390) شفیعی حاجی

  139ا  122ص  (،14 )پیاپی 3 ش ،بهبود مدیریت، «سازمانی نوآوری و نیآفر تحول

 حاداقل  رویکرد بر مبتنی ساختاری معادال » ( 1396) اسفیدانی رحیممحمد؛ شهریار محسنین،

 کتااب ؤسساة  م، 2چ  ،«کاربردی و آموزشی :Smart-PLS افزار نرم کم  به جزئی مربعا 

 نشر  مهربان

 عملکرد: و دوسوتوان سازمانی فرهن   »(1394) مدنی هفاطم؛ یاکیده کیخسرو؛ محمود مرادی،

ا   1245ص  ،4 ش ،13 د ،ساازمانی  فرهنا   مادیریت ، «سازمانی دوسوتوانی حیاتی نقش

1266  

 فرهنا   ةتوساع  طریاق  از جدیاد  محصاول  ةتوساع » ( 1399) ناوروزی  نگار ؛محمد ،معصوم

 تجهیازا   و لاوازم  دگانتولیدکنن مطالعه: )مورد سازمانی دوسوتوانی و نوآوری از حمایت

  251ا  226 ص(، 469)12 ،وکار مدیریت کسب ،«ورزشی
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